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Kære formand 

Med skrivelse af 15. juni 2018 anmodede De på vegne af Udvalget for det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse (IMCO) Retsudvalget (JURI) i henhold til forretningsordenens artikel 

39, stk. 2, om at afgive en udtalelse om relevansen af en ændring af retsgrundlaget for 

forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital 

portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om 

ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 i lyset af resultatet af interinstitutionelle 

forhandlinger om indgåelse af en førstebehandlingsaftale.  

 

I – Baggrund 

 

Forslaget har været genstand for interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med 

forretningsordenens artikel 69c. En foreløbig aftale blev opnået på et trepartsmøde den 

24. maj 2018. Ved skrivelse af 20. juni 2018 meddelte formanden for COREPER (del 1) 

formanden for IMCO, at Rådet kunne godkende kompromisteksten i bilaget til skrivelsen 

("kompromis"). 

 

Kompromiset giver mulighed for oprettelse af den fælles digitale portal. I henhold til artikel 2 

består denne portal af en fælles brugergrænseflade med links til nationale websider og EU-

websider og giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og 

problemløsningstjenester vedrørende EU-regler og nationale regler gældende for borgere og 

virksomheder, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder på det indre marked.  

 

Bilag I indeholder en liste over de rettigheder, forpligtelser og regler i det indre marked, som 

der bør stilles oplysninger til rådighed om via den fælles digitale portal, bl.a. om rejser, 

arbejde, pension og køretøjer. Oplysninger om forhold, der ikke er opført i bilag I, kan i 

overensstemmelse med artikel 5 kun gøres tilgængelige via portalen, hvis de vedrører 

udøvelsen af rettigheder på det indre marked som omhandlet i artikel 26, stk. 2, i TEUF. 

 

Portalen giver desuden adgang til oplysninger om og links til de procedurer, der er oprettet for 

at give brugerne mulighed for at udøve de rettigheder og overholde de i bilag I opførte 

forpligtelser og regler, der gælder for det indre marked. Bilag II indeholder en liste over de 

procedurer, der skal være omfattet af portalen. 

 

Portalen skal også give adgang til information om og links til "bistands- og 

problemløsningstjenester", som borgere og virksomheder kan henvende sig til med spørgsmål 

eller problemer i forbindelse med rettigheder, forpligtelser eller procedurer, som er omfattet af 

portalen. Bilag III indeholder en oversigt over syv af sådanne tjenester, såsom 

produktkontaktpunkter og Eures. I henhold til artikel 7, stk. 3, kan Kommissionen i portalen 

tilføje links til yderligere tjenester, hvis visse betingelser er opfyldt. Under alle 

omstændigheder skal tjenesten tilbyde oplysninger eller bistand inden for de områder og til de 

formål, der er omfattet af denne forordning. 

 

Kompromiset forpligter medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre adgang til oplysninger, 

procedurer og bistands- og problemløsningstjenester på henholdsvis nationalt plan og EU-

plan og fastsætter visse kvalitets- og adgangskrav til sådanne oplysninger, procedurer og 

tjenester. 



 

RR\1148017DA.docx 3/8 PE612.231v02-00 

 DA 

 

I henhold til artikel 6 forpligter kompromiset medlemsstaterne til at give brugerne mulighed 

for helt online at få adgang til alle de procedurer, der er anført i bilag II, i det mindste i det 

omfang disse procedurer er fastlagt i den pågældende medlemsstat. Det forklares i artikel 6, 

hvornår adgang anses for at være helt online, og det fastsættes, at der kun i ekstraordinære 

tilfælde kan være tale om fremmøde for en kompetent myndighed. 

 

I overensstemmelse med artikel 14 etablerer Kommissionen et teknisk system til 

grænseoverskridende elektronisk udveksling af oplysninger i forbindelse med de procedurer, 

der er opført i bilag II, og de procedurer, der er fastsat i direktiv 2005/36/EF (direktivet om 

erhvervsmæssige kvalifikationer), 2006/123/EF (servicedirektivet), 2014/24/EU (direktivet 

om offentlige udbud) og 2014/25/EU (direktivet om kontrakter vedrørende 

forsyningsvirksomhed). Formålet med dette system er at undgå, at brugerne skal fremlægge 

de samme oplysninger, hver gang de skal gennemføre en anden procedure. 

 

Artikel 25 forpligter Kommissionen til at give brugerne af portalen et brugervenligt redskab 

til at give feedback om portalens tjenester. I henhold til artikel 26 skal Kommissionen stille et 

lignende redskab til rådighed for brugerne til at gøre opmærksom på de hindringer, som de 

har i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked. Medlemsstaterne og 

Kommissionen analyserer og undersøger de påpegede problemer og løser dem med passende 

midler, når det er muligt. 

 

Kommissionen har baseret sit forslag på artikel 21, stk. 2, i TEUF (unionsborgernes ret til at 

færdes og opholde sig frit), artikel 48 i TEUF (social sikring) og artikel 114, stk. 1, i TEUF 

(det indre marked) som fælles retsgrundlag for sit forslag. I kompromiset er artikel 48 i TEUF 

blevet fjernet, således at artikel 21, stk. 2 og 114, stk. 1, i TEUF resterer som fælles 

retsgrundlag. 

 

 

II – Relevante artikler i traktaten 

 

Artikel 21 

(tidl. artikel 18 i EF-traktaten) 

 

1. Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 

med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 

gennemførelsesbestemmelserne hertil. 

 

2. Såfremt en handling fra Unionens side viser sig påkrævet for at nå dette mål, og 

traktaterne ikke indeholder fornøden hjemmel hertil, kan Europa-Parlamentet og Rådet efter 

den almindelige lovgivningsprocedure vedtage bestemmelser, der skal gøre det lettere at 

udøve de rettigheder, der er nævnt i stk. 1. 

 

Artikel 48 

(tidl. artikel 42 i EF-traktaten) 

 

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure de 

foranstaltninger vedrørende social tryghed, der er nødvendige for at gennemføre 
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arbejdskraftens frie bevægelighed, især ved at indføre en ordning, som gør det muligt at sikre 

vandrende arbejdstagere og selvstændige samt deres ydelsesberettigede pårørende: 

 

a) sammenlægning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale lovgivninger tages i 

betragtning med henblik på at indrømme og opretholde retten til ydelser og på beregning af 

disse 

 

b) betaling af ydelser til personer, der bor inden for medlemsstaternes områder. 

 

Hvis et medlem af Rådet erklærer, at et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt som nævnt i 

stk. 1 vil berøre vigtige aspekter af den pågældende medlemsstats sociale sikringssystem, 

herunder anvendelsesområde, omkostninger og økonomisk struktur, eller berøre dette systems 

finansielle balance, kan medlemmet anmode om, at spørgsmålet forelægges Det Europæiske 

Råd. I så fald suspenderes den almindelige lovgivningsmæssige procedure. Efter drøftelse 

skal Det Europæiske Råd inden fire måneder efter denne suspension enten: 

 

a) forelægge Rådet udkastet på ny, hvilket bringer suspensionen af den almindelige 

lovgivningsprocedure til ophør, eller 

 

b) undlade at handle eller anmode Kommissionen om at forelægge et nyt forslag; i så fald 

anses den 

oprindeligt foreslåede retsakt for ikke-vedtaget. 

 

Artikel 114, stk. 1 

(tidl. artikel 95 i EF-traktaten) 

 

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med 

henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der 

træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 

Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 

markeds oprettelse og funktion. 

 

 

III. EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af hjemmel 

 

Det er vigtigt at minde om de principper, der ligger til grund for valget af retsgrundlag for 

EU-retsakter. Det fremgår af Domstolens faste praksis, at "valget af hjemmel for en [EU-

retsakt] skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 

domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold".1  

 

Hvis en retsakt har et dobbelt formål, eller den består af to led, og det ene af disse er det 

vigtigste eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, "skal retsakten have en enkelt 

hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led".2  

                                                 
1  Jf. dom af 8. september 2009 i sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 

Rådet, EU:C:2009:518, præmis 45. 
2  Jf. dom af 25. april 2013 i sag T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami, EU:T:2013:215, 
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En retsakt kan kun "undtagelsesvis" baseres på flere retsgrundlag. Dette kan være tilfældet, 

hvis en retsakt samtidig forfølger flere formål, eller at den har flere led, der på uadskillelig 

måde er "indbyrdes forbundne, uden at et af disse er sekundært og indirekte i forhold til det 

andet". En sådan retsakt skal baseres på de dertil svarende forskellige retsgrundlag1.  

 

Det følger af ovenstående, at formålet med og indholdet af en foreslået retsakt bør undersøges 

for at fastslå, om retsgrundlaget er hensigtsmæssigt. I dette tilfælde bør der foretages en sådan 

undersøgelse for så vidt angår formålet med og indholdet af den foreslåede forordning, som 

foreløbigt er vedtaget efter de interinstitutionelle forhandlinger. 

 

 

IV. Kompromisets formål og indhold 

 

Det fremgår af betragtning 73, at "Målet for denne forordning er at sikre, at brugere, der 

opererer i andre medlemsstater, har onlineadgang til omfattende, pålidelige og forståelige 

EU-oplysninger og nationale oplysninger om rettigheder, regler og forpligtelser, til 

onlineprocedurer, som er fuldt anvendelige på tværs af grænserne, og til bistands- og 

problemløsningstjenester".  

 

I betragtning 6 præciseres det mere indgående, at udkastet til forordning har et tredobbelt 

formål, nemlig at "begrænse yderligere administrative byrder for borgere og virksomheder, 

der udøver eller ønsker at udøve deres rettigheder på det indre marked, herunder den frie 

bevægelighed for borgere", "at afskaffe forskelsbehandling" og "sikre, at det indre marked 

fungerer med hensyn til levering af oplysninger, procedurer og bistands- og 

problemløsningstjenester". 

 

Andre betragtninger indeholder lignende præciseringer. I henhold til betragtning 7 er formålet 

med kompromiset at oprette en fælles digital portal, der giver EU-borgere og virksomheder 

adgang til oplysninger, således at de "kan udnytte deres ret til fri bevægelighed inden for det 

indre marked". Det redegøres i betragtning 16, at de områder, som bør indgå i portalen er 

dem, "der er relevante for, at borgere og virksomheder kan udøve deres rettigheder og 

overholde deres forpligtelser på det indre marked". Det fremgår ligeledes af betragtning 23, 

at medlemsstaterne bør sikre, at visse procedurer er tilgængelige online, "for at gøre det 

muligt for borgerne og virksomhederne direkte at kunne nyde godt af fordelene ved det indre 

marked uden yderligere unødige administrative byrder". 

 

Indholdet af den foreslåede forordning afspejler ovennævnte mål. De aspekter, der er anført i 

bilag I, og som der bør foreligge oplysninger om via portalen, vedrører alle forhold, der 

sandsynligvis vil være relevante for borgere og virksomheder, der udøver deres ret til fri 

bevægelighed. Tilvejebringelse af let tilgængelige oplysninger om de aspekter, som opfylder 

visse kvalitetskrav, kan forventes reelt at bidrage til en mere gnidningsløs udøvelse af disse 

rettigheder.  

 

                                                                                                                                                         

præmis 66. 
1  Jf. dom af 6. november 2008 i sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, 

ECLI:EU:C:2008:605, præmis 35-36. 
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Tilsvarende indeholder bilag II en række procedurer, som, hvis de ikke er fuldt tilgængelige 

online, vil udgøre betydelige hindringer for borgere og virksomheder, der deltager i eller har 

til hensigt at deltage i grænseoverskridende aktiviteter. Medlemsstaternes forpligtelse til at 

sikre, for eksempel at potentielle studerende kan ansøge om studiestøtte, at vandrende 

arbejdstagere kan ansøge om et bevis for fødselsregistrering, eller at en selvangivelse kan 

indgives fra udlandet uden personligt fremmøde, letter udøvelsen af borgernes og 

virksomhedernes rettigheder på det indre marked. 

 

Det er vigtigt at bemærke, som det præciseres i begrundelsen til forslaget, at udkastet til 

forordning ikke påvirker "indholdet af eller kompetencen i forbindelse med sådanne regler 

eller procedurer." Kompromiset sikrer dette princip i artikel 1, stk. 3, og i betragtning 25 

præciseres det, at den foreslåede forordning "ikke fastlægger materielle eller 

proceduremæssige regler inden for de områder, der er omfattet af bilag II, herunder 

skatteområdet", men kun fastlægger "de tekniske krav for at sikre, at disse procedurer, hvis de 

findes i den pågældende medlemsstat, bliver gjort fuldt tilgængelige online". 

 

 

V. Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

 

I henhold til artikel 114, stk. 1, i TEUF kan Europa-Parlamentet og Rådet vedtage 

foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. I henhold 

til artikel 114, stk. 2, i TEUF kan foranstaltninger vedrørende fri bevægelighed for personer 

imidlertid ikke baseres på det foregående stykke. 

 

I henhold til artikel 21, stk. 2, i TEUF kan Europa-Parlamentet og Rådet vedtage 

bestemmelser med henblik på at lette udøvelsen af unionsborgernes ret til at færdes og 

opholde sig frit på medlemsstaternes område, jf. artikel 21, stk. 1, i TEUF. 

 

I lyset af dets mål og indhold er det klart, at kompromiset hovedsagelig vedrører oprettelsen 

af en fælles digital portal for at fjerne hindringer for, at virksomheder og borgere kan udøve 

deres rettigheder på det indre marked. Da kompromiset vedrører den frie bevægelighed for 

personer, ikke som et supplerende spørgsmål, men som et aspekt, der svarer til virksomheders 

og borgeres andre rettigheder på det indre marked, er det hensigtsmæssigt at anvende artikel 

114, stk. 1, og artikel 21, stk. 2, i TEUF som et dobbelt retsgrundlag. 

 

For så vidt angår artikel 48 i TEUF er det korrekt, at kompromiset berører spørgsmålet om 

social sikring. For eksempel indeholder oversigten i bilag II "socialsikringsrettigheder og -

forpligtelser i Unionen (registrering som arbejdsgiver, registrering af ansatte, meddelelse om 

en ansættelseskontrakts ophør, betaling af sociale bidrag, rettigheder og forpligtelser 

vedrørende pensioner)". Den fælles digitale portal skal sikre adgang til relevante oplysninger 

og til procedurer og tjenester, der vedrører disse spørgsmål. Som følge af at der i bilag II er 

medtaget en "anmodning om fastlæggelse af, hvilken lov der skal anvendes i 

overensstemmelse med afsnit II i forordning (EF) nr. 883/2004" (forordningen om 

koordinering af de sociale sikringsordninger), skal procedurerne for at opnå den tilsvarende 

afgørelse gøres tilgængelige online i henhold til kompromiset. 

 

I lyset af formålet med og indholdet af den foreslåede forordning og navnlig under 
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hensyntagen til lovgiverens udtrykkelige erklæring om, at den ikke har til hensigt at påvirke 

de materielle og proceduremæssige regler i forbindelse med spørgsmål, der er opført i bilag II, 

og dermed reglerne om social sikring, lader det sociale sikringsaspekt imidlertid kun ud til at 

være af underordnet betydning i kompromiset. For så vidt angår de mål, der tager sigte på at 

fjerne hindringer for borgernes og virksomhedernes rettigheder på det indre marked, kan det 

ikke anses, at de "på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse er 

sekundært og indirekte i forhold til det andet". Med andre ord opfylder artikel 48 i TEUF ikke 

de kriterier, som Domstolen har fastsat for fælles retsgrundlag, og det bør derfor ikke 

anvendes som et tredje retsgrundlag for denne retsakt.  

 

 

VI. Konklusion og henstilling 

 

I lyset af ovenstående synes artikel 21, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i TEUF at være et 

passende fælles retsgrundlag for kompromiset. 

 

Retsudvalget konkluderede derfor, at det passende retsgrundlag for forslaget til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af 

oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning 

(EU) nr. 1024/2012 er artikel 21, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i TEUF.  

 
Retsudvalget vedtog derfor på sit møde den 10. juli 2018 enstemmigt1 med 18 stemmer for, at 

det passende retsgrundlag for den forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og 

problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 som ændret i 

forbindelse med de interinstitutionelle forhandlinger er artikel 21, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, 

i TEUF. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

                                                 
1  Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformand), Axel Voss (ordfører for udtalelse), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, 

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit 

Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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(Vedrører alle sprogudgaver.) 


